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ЩАЕ-вiт
(емульсiя для iн'скцiй)
листiвка-вкладка
С)пис
Емульсiя
зберiганнi.

:

вiд свiтло-жовтого до бlрштинового кольору. Щопускасться розшарування при

Склад

1мл препарату мiстить дiючi речовини:
- 100 000 Мо,
BiTaMiH
BiTaMiH Dз - 40 000 МО,

А

BiTaMiHE -20,0мг.

Щопомiжнi речовини: етанол, бутилгiдрокситолуол, бутилгiдроксiанiзол, динатрiю едетат,
полiсорбат, вода.
Фармакологiчнi властивостi
АТС vet класифiкацiйний код: QAl lBA Мультивiтамiни, iншi комбiнацii.
препарат, що вмiщуе жиророзчиннi вiтамiни А, Dз та Е. iх
.ЩАЕ-вiт
- це комбiнований
обгрунтованому спiввiдношеннi забезпечуе комплексну дiю на органiзм
посднання в фiзiологi.пто
тварин, яка проявляеться в нормалiзацii обмiну речовин, лiкуваннi та профiлактицi гiповiтамiнозiв
i ускладнень, що розвиваються на iх фонi.
BiTaMiH А приймас участь в окисно-вiдновних реакцiях. Галъмlточи активнiсть iнсулiну, BiH
впливас на вуглеводний i жировий обмiн, а також активiзуе метаболiзм кальцiю i магнiю, входить
до складу лiпiдного шару клiтинних мембран. Водночас, BiTaMiH А регулюе засвосння кисню в
бiохiмiчних процесах, затримуе утворення кератиногiалiнових зерен у лiпiдному шарi клiтинних
мембран i пiдтримуе еластичнiсть оболонок клiтин. Вiдiграе важливу роль у взасмодii бiлкiв iз
лiпiдами у клiтинних мембранах, забезпечуе ix функцiонрання i регулюс проникнiсть. Нормалiзус
фlтrкцiонування органiв зору, шкiри, дихаJIьних шляхiв, травного каналу, матки, а також стимулюс
ряд репродуктивних фlтлкцiй: спермiо- та оогенез, picT ембрiонiв, настання cTaTeBoi зрiлостi,
синтез статевих гормонiв.
BiTaMiH Дз вiдiграс провiдну ролъ в обмiнi кальцiю i фосфору, починаючи з моменту
всмоктування ix в кишечнику тварин та закiнч}точи виведенням з органiзму, завдяки чому впливае
на формування та розвиток скелету. Регулюе BMicT кальцiю i фосфору у KpoBi та кiстковiй тканинi,
забезпечуе фiзiологiчне спiввiдношення iх в органiзмi, а також вtIливае на тканинне дихання i
окиснення вуглеводiв. При зниженнi BMicTy кальцiю у KpoBi тварин вiтаплiн ,Щз забезпечус його
перехiд iз кiстковоi тканини.
BiTaMiH Е, як антиоксидант, регулюе окиснення у процесах бiосинтезу бiлка, забезпечуе
метаболiзм АТФ, захишае еритроцити вiд гемолiзу та окиснення, попереджуе окиснення хtирних
кислот, забезпечуе стiйкiсть i активнiсть епiтелiю слизових оболонок репродуктивноi системи,
травного каналу i кон'юнктиви. У самцiв регулюе сперматогенез та зменшуе кiлькiсть патологiчно
змiнених сперматозоiдiв, запобiгас переродженню епiтелiю сiм'яних канальцiв. У самок полiпшус
заплiднення i ембрiональний розвитокiплоду.
Спiльно вiталлiни А, Dз та Е пiдвищ}тоть загальну резистентнiсть органiзму тварин,
покращують ix загальний стан, попереджують виникнення paxiTy й остеомаляцii.

Застосування

'gr

Лiкlъання та профiлактика А- i D-гiповiтамiнозiв ( в тому .мслi paxiTy) сiлъськогосподарських i
лрiбних доматттнiх тварин, алiментарноi i вторинноi остеодистрофiТ, пiсляродовоТ гiпокаьцемii i
гiпофосфатемii, перед- i пiсляродового зirлеж}ъання, алiментарноТ дистрофii, затриманшI послiду,
субiнво.тшоцiТ матки, переломiв KicToK. Препарат застосов}тоть при хворобах, яrсi супроводяýтоться
порушешffIм абсорбцii та обмiну вiталлiнiв А i D, ка_llьцiю i фосфору (гастроентерит, гепатодистрофiя,
гепатит, кетоз, гломерулонефрит, недостатнiстъ марганцю, коба:rьту, надJIишок стронцiю).

Застосовlтоть

у перiоди

лiлвищеноi потреби

в

rrоживних речовинах,
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виникають внаслiдок траЕспорт}ъання, проведеннJI ветеринарних заходiв, змiн складу корМу,
високих температур, пiд час вагiтностi (тiльки У Др}тiй половинi) i в перiод лактацii, при порушеннях
тiла та
репрод}ктивноi функчiт, iнфекцiйних та iнвазiйних захворюваннях, зменшеннi приросту маси
росту тварин, погiршеннi загlлiдтеностi iнкубацiйних ясць та зншкеннi мiцностi ix шкаралУпи.
Враховую.пл важJмву poJъ жиророзчинних BiTaMiHiB у забезпеченнi метаболi,пtих процесiв,
ДДЕ-вiт можна застосов}tsати, як допомiжний засiб у комплексi терапевтишrих заходiв для пiдвищення
стiйкостi органiзму до дii токсинiв i активiзацii iмунологi,ших реакцiй.
Щозування
з профiлактичною метою препарат вводять внутрiшньом'язово або пiдшкiрно один раз на
з-5 iн'екцiй), iз лiкlъальною метою
7 дiб (коровам до 5-6 iн'екцiй, iншим тваринам
(5-8
iн'скцiй),
внутрiшньом'язово один раз на 5 дiб до одужання
у подальшому (за необхiдностi)
препарат вводять у профiлактичних дозах. Курям згодовують перор€lльно з питною водою або
кормом iз профiлактичною або лiкlвальною метою впродовж 2-З тижнiв.
Перед застосуванням збовтати !
,Щози препарату розрахованi за BMicToM BiTaMiHy Dз.

-

-

Вид тварин
Itорови слхостiйнi

корови дiйнi
Молодняк великоi рогатоi хулоби

(на 100 кг маси тiла )
чга1 виробники(на 1000 кг маси тiла
БчгаiКобили жеребн
Кобили лакт}точi
Лошата 6-12 Mic.

При лiкуваннi тварин

1,8_2,0

2,5-4,0

3,0

з,5-5,0

|,0-lI,2

|,5_2,0

?0

1,0-1,2
1,5

Свиноматки в другiй половинi c\TtopocHocTi
Свиноматки лактуючl
jПопосята масою тiла 10-50 кг
Вiвцематки KiTHi
вiвшематки лакт\точ
Ягнята, козенята 4-6 Mic.
Кози

0,5

1,0*1,5

0,J

|,5-2,0

0,4-0,5
0,5_0,6
0,15_0,20

1,0-1,5
1,5_2,8

04-05

0,4-0,5
0,5-1,0

0,20

0,з0

Кролi
Собаки

0,10

0?5

0,15-0,2

0,4-0,5

0,1

о)

0,1-0,2

0,2-1,0

0,05( лише перорально)

fIротипоказання
препарат не застосовувати одночасно

(мл)

5,0-6,0

iKoHi 1-2 poKiB

к

З профiлактичною
метою (мл)

з

),5-1,2( лише перорально)

lýртикостероiдними гормонами, глiкозидами та

тетрациклiнами!
Застереження,

При застосуваннi препарату рацiони тварин необхiдно збалансувати за BMicToM кальцiю.

фосфору, цинку, кобальту, мiдi та марганцю.

М'ясо, молоко вiд тварин та яйця курей, яким застосовували препарат, використов)тоть в

людям без обмежень.
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Форма випуску
Флакони iз темного скла, якi закритi гумовими корками пiд ашомiнiсвими обкатками, об'смом
10,20,50, 100 i 200 мл.
Зберiгання
У сухому темному мiсцi в пакованнi виробника при температурi вiд 4 до 15 "С.

роки.

TepMiH придатностi-2
TepMiH придатIIостi пiсля першого вiдбору з флакону
0С.
темному мiсцi при температурi вiд 4 до 15

:

-

30 дiб за }мови зберiгання в с}хому

Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!

Власник ресстрацiйного посвЦчення i виробник готового продукту

тов "БровАФАрмА"

б-р Незалежностi 18 а, м. Бровари Киiвськоi обл., 07400, YKpaiHa
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